Протягом 2012-2013 н.р. організовано і проведено наступні заходи:
13 жовтня 2012 р. на майдані Незалежності проходила акція до
Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням та Всесвітнього дня без тютюну під
гаслом «Цигарка в обмін на цукерку». Ініціатором акції виступила Районна Рада
Старшокласників «Шарм» Шевченківського району під керівництвом голови
спортивного сектору Поліводи Катерини.
27 жовтня 2012 р. команда лідерів Шевченківського району під
керівництвом лідера гімназії №172 “Нивки” Поліводи Катерини взяла участь у
спортивному проекті «Пробіг лідерів під каштанами».
16 листопада 2012 р. в рамках проекту «Магічний трикутник» лідери
учнівського самоврядування Шевченківського району стали учасниками
незвичайного та дуже цікавого майстер-класу «Лідери на кухні KENWOOD»
26 листопада 2012 р. лідери РРС «Шарм» організували та провели
незвичайний захід – вечір талантів для лідерів учнівського самоврядування
«Шарм» має талант!»
28 листопада 2012 р. на базі СШ № 106
за ініціативи Районної Ради Старшокласників
«Шарм» вперше в історії Шевченківського
району відбулися змагання на Кубок з
черлідингу серед команд учнів 5-11-их класів,
організаторами
якого
виступили
лідери
спортивного сектору Полівода Катерина і Кучер
Олександр.
1 грудня 2012 р. до Дня боротьби зі
СНІДом РРС «Шарм» Шевченківського району
під керівництвом Поліводи Катерини провели благодійну акцію «Серце надії».
6 грудня 2012 р. в управлінні освіти Шевченківської в місті Києві державної
адміністрації було проведено День самоврядування. На відповідальних посадах з
9:00 до 12:30 працювали лідери районної ради старшокласників Шевченківського
району.
27 грудня 2012 р. у Київському Палці дітей та
юнацтва відбувся новорічний лідерський бал (Квест
«Лідери на Подолі»). Усі лідери міста Києва встали в
одне єдине дружнє коло. Ми мали змогу подивитися
виступи всіх районів та показати свій чудовий вальс.
Грудень 2012 р. в рамках проекту «Турбота
починається з тебе» за ініціативи учнівського
самоврядування протягом двох тижнів у всіх школах району було організовано
проведення щорічної благодійної акції «Новорічні вогники надії».
29 січня 2013 р. в офісі РРС «Шарм»
відбулося засідання журі районного конкурсу
шкільних газет «ПресКод». Мета конкурсу –
удосконалення організаційної роботи по
створенню та випуску шкільних газет. Усього в
конкурсі взяли участь 25 навчальних закладів.
За результатами роботи журі переможцем
конкурсу (І місце) визначено нашу гімназію.
24 лютого 2013 р. під керівництвом
Поліводи Катерини школи Шевченківського району взяли участь у конкурсі фестивалі авторської прози, поезії та пісні «Легенда про кохання», що відбувся в
медіа-залі Київського палацу дітей та юнацтва. Наші учні були відзначені: ІІІ місце

в номінації «Поезія» – Ільченко Анна, ІІІ місце в номінації «Пісня» – Цапро
Катерина і Шкарубська Вікторія, дипломи за активну участь у конкурсі – Кругленя
Всеволод і Гнатенко Влад.
9 березня 2013 р. на майдані Незалежності лідерами Районної Ради
Старшокласників «Шарм» було проведено акцію на честь 199 річчя від дня
народження великого українського поета, філософа, громадського діяча,
художника Тараса Григоровича Шевченка «Світе тихий, краю милий, моя
Україно!».
Березень 2013 р. Вперше в історії Шевченківського району відбувся
спортивний брейн-ринг для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Шевченківського району «Знавці спорту». Організатором цього заходу виступила
Полівода Катерина.
20 квітня 2013 р. у парку культури та відпочинку «Веселка» проходив
щорічний ЕКО захід «Чарівна свічка». Метою акції є привернення уваги
суспільства до екологічних проблем сучасності, визначення рівня обізнаності
громадян щодо екологічного стану навколишнього середовища. У рамках заходу
лідери провели відеорепортажі на тему «Екологія та сучасність: проблеми та
шляхи вирішення».
26 травня 2013 р. гімназія №172 “Нивки” була нагороджена за активну
участь у Благодійному ЕКО фестивалі «Чарівна родина 2013»
12 березня 2013 р. команда учнів гімназії №172 “Нивки”, яку очолювала
лідер Полівода Катерина, була нагороджена грамотою управління освіти за ІІІ
місце у районному прес-марафоні «Інноватика в роботі шкільних видань».
18 травня 2013 р. відбувся щорічний лідерський спортивний вихідний під
гаслом «Лідери міста Києва: 15 років разом!».
20 травня 2013 р. проводився конкурс «Лідер року» у РРС «Шарм». Виступи
конкурсантів оцінювало журі, що складалося з представників районного управління
освіти, батьківської ради та лідерів-випускників. Лідер нашої гімназії Полівода
Катерина отримала кубок «Лідер року - 2013» за номінацію «Краще знання
теоретичних та практичних умінь з управлінської діяльності».
Полівода Катерина – голова спортивного сектору
Шевченківського району м. Києва, Президент учнівського
самоврядування Гімназії № 172 «Нивки», учениця 10А класу.

